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W prowadzenie
„Maryja każdego dnia słucha głosu wszystkich, któ
rzy nazywają Ją błogosławioną. [...] Słucha rzeczy
wiście, ponieważ mieszka w świetlanym miejscu,
w krainie żyjących, Ona, która jest Matką zbawienia,
źródłem światła”.
Sewerian z Gabala1
„Jestem szczęśliwy, że mogę mówić o Dziewicy Maryi”.
_

Yves Congar2

/ V Yyśliciele zakorzenieni w mentalności oświeceniowej i romantycznej w swo
ich spekulacjach, które często przerażająco oddalały się od rzeczywistości, wiele
miejsca poświęcali m iędzy innym i poszukiwaniu „kobiety idealnej”, będącej syn
tetycznym, prostym, pociągającym i estetycznym wyrażeniem rzeczywistości ludz
kiej. Nierzadko zapom inali oni, że historia ludzka jest zanurzona w bardzo kon
kretnej rzeczywistości, a typowy w yraz ludzkich postaw w ram ach tej rzeczywi
stości uosabiają dwie „kobiety realne”: Ewa i M aryja, których realizm i konkret
ność kontem pluje Kościół. Teologia od samego początku w tej pierwszej kobie
cie, Ewie, w idziała kobietę związaną z upadkiem i zatraceniem , natom iast w tej
drugiej, Maryi, widziała kobietę otwierającą horyzont nadziei oraz zapowiadającą
i potwierdzającą zbawienie pochodzące od Boga. Ta tradycja wskazywała tym sa
mym, że w ram ach w iary chrześcijańskiej nie ma miejsca na rozw iązania czysto
abstrakcyjne bądź wyłącznie estetyczne problemów ludzkiej egzystencji. W wierze
chodzi przede wszystkim o autentyczne życie; wiara szukająca zrozum ienia, któ
rej pierwszym wybitnym przedstawicielem jest św. Ireneusz, znajdowała i znajdu
je to życie właśnie za pośrednictwem Maryi, słusznie nazywając Ją „M atką życia”
albo „M atką żyjących”3.
W kontekście filozofii nowożytnej i współczesnej, nie bojąc się stwierdzeń po
lemicznych, m ożna by powiedzieć, że w koncepcji chrześcijańskiej ani istota, ani
1Sewerian z Gabala, Homilia 6: PG 56, 497.
2Y. Congar, Marie dans ma vie de théologien, w: K£xapiTcüpévr|, Mélanges René Laurentin, Paris 1990, s. 239.
3Por. R. Fabris, La fem m e dans l’Eglise primitive, Paris 1987; F. Dupriez, La condition féminine
et les Pères de l’Eglise latine, Montréal 1982.
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egzystencja nie wystarczą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, kim jest konkret
ny człowiek. Człowieka należy rozumieć jako naturę podlegającą rozwojowi, czy
li istotę, która realizuje się w egzystencji, i jako naturę otw artą na wolność, k tó 
ra konkretyzuje się i urzeczywistnia w dokonywanych wyborach, także egzysten
cja nie jest poddaniem się czasowości, ale odpowiedzialnością za dokonywane wy
bory, których konsekwencje sięgają wieczności. Zwyczajna kobieta ziemska nie
może rozwiązać tych dylematów. Upadek w grzech zranił także jej byt i pozosta
je on pod znakiem głębokiej dwuznaczności, ponieważ nosi ona na sobie niepew
ność i ograniczoność egzystencjalną, powodującą niebezpieczeństwo zatracenia
w ogóle i zatracenia siebie w szczególności.
M im o że kobieta nie może sama z siebie uzasadnić lub zagwarantować abso
lutnego znaczenia jakiegoś wyboru, to jednak świetlany promyk zbawienia jest za
wsze obecny w głębi jej bytu, skoro Bóg stworzył ją jako „pom oc” dla mężczy
zny; pomoc niepewną i słabą, ale rzeczywistą, a tym bardziej pociągającą, im bar
dziej tymczasowa i dram atyczna stała się sytuacja mężczyzny. Już sam początek
życia ludzkiego ukazuje istnienie naturalnego wpływu kobiety na mężczyznę, bę
dącego pod wpływem ziem skim realizowanym przez kobietę ziemską, która jest
żoną i m atką, oraz wpływem niebieskim realizowanym przez kobietę niebieską,
którą jest M aryja, M atka Boża, zawsze Dziewica. Co więcej, już w samej kobie
cie ziemskiej, którą upadek uczynił tak kruchą i słabą, prom ieniuje w kierunku
mężczyzny, za pośrednictw em tajemniczej i nieprzeniknionej kom unikacji, coś
z blasku zbawienia i szczęścia, cierpienia i wstawiennictwa M atki Bożej. W „bło
gosławionej m iędzy niew iastam i”, którą Ewangelia ukazuje jako otoczoną bla
skiem Bożego macierzyństwa promieniującą tkliwością, czułością i niepokojem uczuciam i, które poruszają i napełniają serce każdej m atki, czyniąc cieplejszym
i bardziej ludzkim cały świat. Mleko m atki pozostaje stale jednym z najbardziej
podstawowych ludzkich doświadczeń i najbardziej wymownych symboli kształtu
jących ducha ludzkiego.
Pośród tego przenikania się uczuć ziemskich i niebieskich kierowany pierw o
tną ufnością do kobiety, jaką został obdarowany na początku swojego życia i przyj
ścia na świat mężczyzna znalazł w doktrynie o Matce Bożej, w niewymownej czy
stości i wzniosłości „całej Pięknej”, jedyny port swego uczucia spragnionego tkli
wości i ufności. Teologia katolicka uchwyciła ten problem w sposób systematycz
ny, w sposób szczególny w swojej refleksji o niepokalanym Sercu M aryi, która
w ostatnich wiekach, zwłaszcza po Fatimie, przeżywa swoisty renesans4, a najwięksi
4
19932.

Por. B. de Margerie, Le coeur de Marie, coeur de l ’Eglise. Essai de synthèse théologique, Paris
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poeci i najsubtelniejsi artyści dali tem u artystyczny w yraz w swoich dziełach,
nierzadko w ybitnych, przem aw iających do człow ieka w spółczesnego. Papież
Paweł VI w swoich bardzo inspirujących w skazaniach m ariologicznych przy
pom inał w prost o potrzebie rozw ijania takiej m ariologii, która w swojej reflek
sji postępowałaby „drogą piękna”, stając się dostępną dla wszystkich. Mówił więc:
„Chcielibyśmy [...] odpowiedzieć na zagadnienie o wielkiej aktualności duszpa
sterskiej, a także doktrynalnej: jak na nowo w adekwatny sposób zaproponować
M aryję ludowi Bożem u, by w zbudzić w nim zapał odnowionej pobożności m a
ryjnej? M ożna w tym względzie pójść dwoma drogam i. Przede wszystkim «drogą
prawdy», to znaczy spekulacji biblijnej, historycznej i teologicznej, która dotyczy
poprawnego usytuow ania M aryi w m isterium Chrystusa i Kościoła; jest to droga
uczonych [...] oczywiście konieczna, dzięki której rozwija się doktryna m ariolo
giczna. Jest jednak oprócz tej drogi droga dostępna dla wszystkich, nawet dla dusz
prostych. Jest to «droga piękna», do której na końcu prowadzi nas m isteryjna, cu
downa i wspaniała doktryna dotycząca M aryi i Ducha Świętego”5.
M ożna więc łatwo wyjaśnić estetyczny, teologiczny i duchowy zachwyt M atką
Bożą, rozwijający się począwszy od Ewangelii, jaki umiejscawia Maryję w samym
centrum m isterium kobiety i mężczyzny. Jest jasne, że dobrze określona misja, jaka
spoczywa na kobiecie w jej życiu, to znaczy misja żony i m atki, czyni ją bardziej
związaną z konkretnym i w arunkam i egzystencji, a tym samym mniej dyspono
waną do tego, co idealistyczne, do sztuki, nauki, czy spekulacji, podczas gdy męż
czyzna jest wolny (bądź za takiego się uważa), by poświęcić się działaniom zm ie
rzającym do budowania cywilizacji i rozwijania refleksji. W kobiecie jest jednak
element bardziej pierwotny, który poprzedza jej pierwotną misję, to znaczy nosze
nie w sobie instancji w yboru, polegającej na tym, że w arunkuje ona wybór m ęż
czyzny. Chociaż to mężczyzna wybiera kobietę, by uczynić ją „swoją”, to w grun
cie rzeczy kobieta jest pierwsza w wyborze mężczyzny i przyciąganiu go do siebie,
jak Ewa w Księdze Rodzaju6.
Jest w kobiecie najbardziej pierwotne przeznaczenie kosmiczne, tak że chociaż
mężczyzna wybiera, to jego wybór jest uw arunkow any w sposób pozytyw ny lub
negatywny przez kobietę, która zawsze go poprzedza i pozostaje obok niego, tak
że bez niej mężczyźnie „czegoś” brakuje, ponieważ stanowi ona jego oparcie eg
zystencjalne i duchowe. M ężczyzna, który decyduje się na rezygnację z kobiety,
w gruncie rzeczy wiąże się jeszcze bardziej z jej obecnością, gdyż przez szacunek
5Paweł VI, Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego (Rzym, 16 maja 1975 roku), w: Beata perche hai creduto. Discorsi e scritti di Paolo VI sulla
Madonna (1963-1978), red. A. Bonetti, Citta del Vaticano 1995, s. 203.
6Por. P. Grelot, La coppia umana nella Sacra Scrittura, Milano 1968.
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dla perspektywy egzystencjalnej proponowanej przez kobietę patrzy i wie, że bę
dzie przez nią sądzone jego własne życie. Kto więc w sposób zawiniony pozbawia
się daru m atki lub egoistycznie wyrzeka się żony, pozbawia się prawdy i w ypeł
nienia własnego bytu. To ten dziwny zachwyt dla witalnej aspiracji, jaka prom ie
niuje z kobiety, jest tym, co wyjaśnia, dlaczego - podczas gdy m ężczyźni tak bar
dzo hołubili kobietę w sztuce i w poezji - kobieta tego nie czyniła i wydaje się na
dal nie mieć takiego zam iaru w stosunku do towarzysza swojego pielgrzymowa
nia. M ężczyzna, zestawiając kobietę z ideą, jest posłuszny instynktow i przyw ró
cenia jedności rodzaju ludzkiego, który w italnie opiera się na kobiecie. Odnośnie
do tego zagadnienia, które wymaga dalszych pogłębionych refleksji, Biblia powie
działa nieskończenie więcej niż literatura rom antyczna i zarozum iała psycholo
gia współczesne. Zadowolenie Adama po spotkaniu Ewy, skoro tylko wyszła z rąk
Bożych, i okrzyk radości po zauważeniu, że jest ciałem z jego ciała, płacz kobiety,
gdy z powodu nieposłuszeństwa zostaje z mężczyzną wyrzucona z Raju, pokorne
fia t M aryi na wieść, że zostanie M atką Odkupiciela, Jej duchowa moc i wierność,
gdy towarzyszy męce i śmierci Syna na krzyżu... są wydarzeniami, które stanowią
kam ienie milowe dziejów ludzkości. W ystarczyłaby jedna myśl o tym , że to nie
kto inny, ale kobieta zdecydowała o biegu dziejów - zarówno w ich dramacie, jak
i w ich nadziei - by przyznać jej prym at egzystencjalny, jaki się jej niewątpliwie
należy, oraz zrozumieć, dlaczego właśnie ona trzym a mężczyznę w napięciu m ię
dzy zbawieniem i potępieniem , m iędzy życiem i śm iercią, m iędzy szczęściem
i strachem, między niebem i piekłem ...
W iele z tego, co m ężczyzna napisał o kobiecie, nie ma większego znaczenia,
ponieważ często gubi się albo w banalnym estetyzm ie, albo w hałasie „woli pa
now ania”. Po Biblii m ężczyzna rzadko um iał pow iedzieć coś istotnego na te 
m at kobiety7. Ten sam problem pojawia się w m ariologii, która mówi o tej jedy
nej Kobiecie, którą jest M aryja z N azaretu, Bogurodzica Dziewica. Nie tak rzad
ko ulegała ona albo przesadnem u estetyzmowi, sytuując Ją w sferze idealnej, tak
„niebieskiej”, że nie mającej nic wspólnego z ziemią, z której wyrosła i na której
żyła, albo hałaśliwej wrzawie, zdominowanej galopującą „wolą panowania”, która
nie znajdowała miejsca na tak przejściowy i drugoplanow y epizod, jakim jest ci
cha i czuła M atka przy Synu, który przyszedł rzucić ogień na ziemię i skierować
bieg dziejów na nowe tory.
Szczególnym wyzwaniem dla mariologii jest pokusa łatwego estetyzmu w uka
zyw aniu postaci i misji M aryi, M atki Bożej, i nierzadko ulega ona tej pokusie
także dzisiaj. Taka pokusa, m oim zdaniem , jest jednym z podstaw owych p ro 
7Por. P. Grelot, La condition de la fem m e d ’auprès le Nouveau Testament, Paris 1995.

WPROWADZENIE

15

blemów naszego kaznodziejstwa m aryjnego oraz pobożności m aryjnej. Już ate
ista, Ludwig Feuerbach - oczywiście na swój sposób! - polem izował z estetyzującym przedstaw ianiem M atki Bożej, szczególnie Jej dziewictwa, w kulcie kato
lickim. Protestował przeciw romantycznemu zam ienianiu dziewiczej M atki Bożej
w ideał czysto poetycki, który staje się grą fantazji; buntow ał się przeciw czynie
niu z M aryi bogini miłości, wolności myśli, natury, ludzkości, jednym słowem przeciw czynieniu z M aryi obrazu idealistycznej kobiecości i rozm yw aniu kul
tu Dziewicy w adoracji kobiety, wiecznej kobiecości, pogańskiego symbolu cią
gle odradzającego się życia... Feuerbach słusznie zauważył, że w chrześcijaństwie,
a przede w szystkim w dogm acie i pobożności katolickiej, dziewictwo stało się
w M aryi najbardziej k onkretną rzeczywistością, która przekroczyła wszystkie
symbole estetyzujące. M aryja jest czystością osobową, i właśnie z tego powodu jest
uznawana w Kościele za wzór dziewictwa, czyli pełnej, duchowo-cielesnej czysto
ści, a służenie i poświęcenie się Jej, nie oznacza niczego innego jak wyzwalanie
się ze zmysłowości właśnie ze względu na Nią. M aryja Dziewica jest wzorem ofia
ry składanej ze zmysłów oraz ślubu czystości, by otrzymać miłość niebieską, która
przekształca wszelką miłość ziemską, nadając jej wieczną wartość. Dlatego, w nio
skuje Feuerbach, kw itną w pobożności m aryjnej niezwykłe, często nawet naiw
ne, ty tu ły i wezwania m aryjne, które może uzasadnić tylko najgorętsza miłość.
Wydaje się, że w swojej polemice m iał on na myśli Uwielbienia Maryi św. Alfonsa
M. de Liguoriego, co nie przekreśla oczywiście ich wartości, a pośrednio jest na
wet ich dowartościowaniem, jeśli uwzględnimy, że św. Alfonsowi nie chodziło tyl
ko o łatwy i przemijający estetyzm.
Nie jest łatwo mówić o M aryi w taki sposób, by - z jednej strony - wyrazić
Jej wyjątkową godność, wzniosłość i piękno, a z drugiej - nie wpaść w błąd ze
wnętrznego estetyzmu czy idealizmu. Studium mariologii powinno przygotować
do poprawnego mówienia o Maryi; co więcej, do takiego mówienia, które będzie
teologa czynić szczęśliwym, że może mówić o dziewiczej Matce Zbawiciela.
Niniejszy zbiór studiów mariologicznych powstał w ostatnich latach jako od
powiedź na potrzebę poprawnego mówienia o M aryi. Obejmuje on w pierwszej
części studia o charakterze historycznym . Rzeczą niezastąpioną w teologii jest
nieustanne troszczenie się o żywy kontakt z Tradycją Kościoła, z której wyrasta
aktualna w iara i która ma dla niej charakter norm atywny. Badania historyczne
służą więc coraz lepszemu rozum ieniu życia kościelnego, pozostając bogatym źró
dłem inspiracji dla form ułow ania propozycji w odniesieniu do naszego dzisiaj.
Druga część zebranych studiów ma charakter bardziej systematyczny, starając się
udzielać odpowiedzi na pojawiające się aktualnie pytania. Zadaniem teologa jest
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bowiem czuwanie nad autentycznością tego, co dzieje się w Kościele, oraz inspiro
wanie do twórczego pogłębiania intelektualnej i duchowej tkanki życia kościelne
go. Prowadzone prace mają także w ym iar świadectwa intelektualnego, które p o 
dzielam z zacytowanym na wstępie francuskim teologiem, Yves'm Congarem: teo
log, który może pisać o Maryi, jest teologiem szczęśliwym.

